


   
Sport 

1. Maailma esimene võistlus küsitaval spordialal toimus 18. veebruaril 1978. aastal.  Spordiala muutus 
kiiresti populaarseks,  oma rolli selles mängis kindlasti ameeriklanna Julie Mossi dramaatiline  
eneseületus 1982. aastal. Eestis toimus esimene võistlus  1984. aastal Vokas (Ida-Virumaa), 
korraldajaks A. Pekk. Tänaseks on see spordiala saanud Eestis väga populaarseks, harrastajate ja 
võistluste arv suureneb iga aastaga. Mis spordiala? 

2. Näete pildil kahte omaaegset spordikuulsust. Kahe 
peale on nad võitnud  olümpiamängudelt 8 kuld-, 6 
hõbe- ja 2 pronksmedalit. Kes on pildil?  Ehkki 
küsitavad olid teatud aeg ka abielupaar, siis tahaksime 
naise puhul ta neiupõlve nime ehk nime, mille all sai ta 
tuntuks olümpia ajaloos. (1 õige annab 1 punkti). 

 

3. Moskva olümpiamängudel jõudsid kuldmedalini 23 
riigi sportlased. Neist 8 olid 4 aastat hiljem 
boikotimaad. Sama paljude riikide sportlastele mängiti 
Moskvas kuldmedali puhul olümpiahümni. Nende 
faktide valgusel küsime, mitme sportlase auks mängiti 
olümpiavõidu puhul riigihümni nii Moskvas 1980 kui ka Los Angeleses 1984? (± 1 annab punkti) 

4. Kes? (ühine perekonnanimi) 

 

 

5. Kellele kuuluvad Eesti vanimad kergejõustiku rekordid nii meeste kui naiste arvestuses? Arvesse 
lähevad nii sise- kui ka välisrekordid ning nii rekordid kui ka tipptulemused. Seega küsime kahte nime: 
mees- ja naissportlane (1 õige annab ühe punkti). 

 

 





 
Ajalugu  

 
6. EÜE  algusaastatel töötati Kasahstani steppides ja  mujal NSV liiduvabariikides. Esimesed rühmad 
Eestis loodi 1966. aastal. Teatud põhjusel olid peaaegu kõik Eesti rühmad  (ühe erandiga) ainult ühes 
toonases ENSV rajoonis. Mis rajoon? 

7. Paljud meist mäletavad kindlasti nõukaaegset kalapäeva, mil ühiskondlikes toitlustusasutustes sai 
enamasti süüa vaid kala. Mõneti sarnane päev oli ka natsi-Saksamaal. Nimelt  oktoobrist märtsini pidi 
kogu riik iga kuu ühel pühapäeval lõunasöögiks üht kindlat toitu sööma, samuti organiseeriti avalikke 
ühis-söömisi. Esimene selline pühapäev toimus 1. oktoobril 1933. Aastal. Ametliku ideoloogia kohaselt 
oli propageeritav toit  lihtne, toitev, solidaarsustunnet tekitav ning, peaasi, odav. Asendades tavapärase 
pühapäevaroa propageeritava toiduga pidavat iga perekond säästma 50 penni, mis korjati riigikassasse. 
Olgu solidaarsustundega nagu on, kuid lihtne, toitev ja odav on kõnealune roog kindlasti, mistõttu 
populaarne ka tänases Eestis. Mis toit? 

8. Küsime antropomorfset asja, mis on oma klassikalisel kujul teadaolevalt eksisteerinud ainult 
võltsinguna, kuigi midagi veidi sarnast võis antiikses Spartas põgusalt kasutusel olla. Ajaloolaste arvates 
loodi see esimest korda 1793. aastal, eriti palju sigines neid asju aga 19. sajandi keskajavaimustuse 
harjal. Kõige kuulsam eksemplar oli vast Nürnbergi oma, mis hävis 1944. aasta pommitamistes; 
muuseumides on neid siiani üle maailma laiali. Mis asi? 

9. Kõik teavad Egiptimaa valitsejat Kleopatrat, kes jõudis armukesena pidada nii Julius Caesarit kui 
Antoniust. Aga kuigi kõige kuulsam, ei olnud ta sugugi kõige esimene sellise nimega vaarao. Mitmes? 

10. See oli vanaaja maakond Väike-Aasia idaosas Kesk-Anatoolia kiltmaal, mis oli II. aastatuhandel 
e.Kr. Hetiidi riigi tuumik. Võimas Heti (Hetiidi) riik sõdis Babülooniaga ja lõi Kadeši lahingus 1286. 
aastal e.m.a suurimat Egiptuse vaaraod Ramses II. Tõlgituna vanapärsia keelest tähendab piirkonna nimi 
ilusate hobuste maad. Tuntud on ka sealsed kaljumajad (näha ka pildil), mis on olnud sajandeid tagasi 
koduks tuhandetele inimestele. Esialgu elasid kaljukoobastes kristlastest erakud, pärast rajati sinna juba 
suuremaid asulaid. Sõdade ajal on koopaid kasutatud varjupaikadena. Praeguseks on piirkonnas 
avastatud ligi 200 koobaslinna. Ebakorrapärased hiiglaslikud labürintasumid ulatuvad kuni 85 m 
sügavusele ja moodustavad üle 20 korruse, sinna mahtus varjule üle 10 000 inimese. Mis piirkond? 

 

 

 





 
Teadus  
 
11. Kuidas nimetatakse arvu 10100 ehk ühte millele järgneb sada nulli? Selle arvu nimest on tuletatud 
ühe väga tuntud  ettevõtte nimi, samuti on see nimi väga sarnane ühe maailmakuulsa 19. sajandi 
kirjaniku nimele. 

12. Augustis 2009. aastal alustas Suurbritannia teadlane ja ettevõtja J.Graham-Cumming alkirjade 
kogumise kampaaniat, mille eesmärk oli nõuda Briti valitsuselt ametlikku vabandust ühe maailmakuulsa 
teadlase keemilise kastreerimise eest 1952. aastal homoseksuaalsuse eest. Nimelt oli homoseksuaalsus 
Suurbritannias kuni kuuekümnendateni kriminaalkuritegu ja homoseksuaalid pandi vangi või kastreeriti 
keemiliselt. Vaatamata kõnealuse teadlase suurtele teenetele II Maailmasõja päevil ning ka hiljem, ei 
tehtud talle erandit. Kaks aastat hiljem sooritas ta enesetapu, hammustades  arvatavasti mürgitatud õuna. 
Allkirjade kogumise kampaania oli edukas - lühikese ajaga koguti tuhandeid allkirju ning 10. septembril 
2009. aastal vabandas toonane peaminister Gordon Brown ametlikult tehtud ülekohtu eest. Millisest 
teadlasest on jutt ? 

13. Näete pildil prantsuse matemaatikut ja füüsikut. Eluaastad 1768-1830. Matemaatikas on tuntud 
temanimeline rida ja temanimeline teisendus. Temanimeline rida leiab rakendust võnkuvate protsesside 
kirjeldamisel. Tema nimelist teisendust kasutatakse signaalitöötluses, tõenäosusteoorias jne. Füüsikas on 
tuntud temanimeline seadus, mis kirjeldab soojusjuhtivust. 1798. aastal tegi küsitav kaasa Napoléon 
Bonaparte ekspeditsiooni Egiptusesse. Kes? 

 

 

14. Kui kuuma pliidi peale satuvad veetilgad, ja selle temperatuur on ligi 200°C, siis ei aura nad mitte 
ära, vaid hakkavad veerema. Nõnda viisi võivad nad püsida üsna kaua, kui aga temperatuur pisutki 
langeb, siis auravad nad ära. Umbes kümnendikmillimeetrine „aurupadi“ teeb selle pika „eluea“ ja 
veeremise võimalikuks. Kuidas seda loodusnähtust nimetatakse?  

15. Kes on kuuldava heliteose autor? 

 

 

 

 





 
Kultuur 
 
16. Shveitsi performance-kunstnik  Massimo Furlan kogus aastatel 2006-2008 tuntust  ainulaadsete 
monoetendustega. Etendused toimusid Pariisi, Varssavi, Halle ja Viini jalgpallistaadionitel ja ükski neist 
polnud eelmise kordus. Kuigi ligi pooleteisetunnise etteaste jooksul ei lausunud Furlan praktiliselt 
sõnagi, kogunes spektaaklit vaatama märkimisväärne hulk inimesi ja järelkajad olid positiivsed. Milles 
seisnes etenduste sisu? 

17. See Inglismaal sündinud laulja, laulukirjutaja ja näitleja võiks kasutada ka tiitlit “paruness Sacher-
Masoch”, mille ta on pärinud oma emalt, kes oli Viini aristokraatide perest pärit baleriin ja tantsinud ka 
teatriduo Brecht-Weill lavastustes. Weimari-aja Saksa muusika on olnud oluline ka küsitavale, kelle 
karjäär sisaldab muuhulgas nii Kõrtsi-Jenny rolli kui ka plaadistusi ja DVD-d Brechti ja Weilli muusika 
tõlgendustega. Kes? 

18. Küsitav Julian Semjonovi stsenaariumi järgi kokku pandud 6-osaline krimidraama esilinastus 
teleekraanil 1985. aasta sügisel. Hiljem on J. Semjonov meenutanud, et kirjutas filmi stsenaariumi 
peamiselt kahes kohas: Vorkuta õllekas ja Suhhumi plaažil. Filmi sündmustik toimubki peamiselt 
nendes kahes linnas. Vorkuta esineb filmis küll varjunime Nardõn all. Selles filmis leitakse eri aegadel 
ja eri kohtades ilma pea ja käelabata laibad. Kõik viitab ühele ja samale mõrvarile, kelle otsimisel tuleb 
minna tagasi Teise Maailmasõja päevile. Filmis on palju huvitavaid naiskaraktereid ning natsi Saksamaa 
Teise Maailmasõja aegseid originaalkaadreid. Küsime selle krimidraama pealkirja.  

19. Ühel Eesti kirjanikul, kes on tuntud eeskätt oma luuleloomingu poolest, ilmus 2008. aastal 
mälestusteraamat "Seltsimees laps", 2009. aastal ilmus raamatule ka järg pealkirjaga "Samet ja saepuru". 
Raamat ise on kujundatud ajastukohaselt. Tegemist on väga unikaalse raamatuga, sest autor on kirja 
pannud oma teistmoodi lapsepõlveloo. Raamatu peategelane on autor ise umbes viieaastase tüdrukuna. 
Raamat algab kirjaniku ema äraviimisega mustade meeste poolt Patarei vanglasse ja lõpeb teatega, et 
emale on määratud 25+5 aastat Siberisse saatmisega. Küsitav kirjanik on lõpetanud Tartu Riikliku 
Ülikooli 1972. aastal eesti keele filoloogia erialal. Ta on töötanud õpetajana, aga ka erinevate ajakirjade, 
näiteks "Täheke" ja "Pioneer" toimetajana, 1981- 1984 oli ta Eesti Riikliku Nukuteatri juhataja. Kes on 
see Eesti kirjanik-luuletaja?  

20. Käesolevate maalide autor omandas kunstihariduse Riigi Kunsttööstuskoolis, mille ta lõpetas 1940. 
a dekoratiivmaali erialal, näitustel on kunstnik esinenud alates 1942. aastast, Kunstnike Liitu kuulub ta 
1944. aastast. Kunstnik on illustreerinud ka lasteraamatuid ja kujundanud postkaarte. Kunstniku 
suvekodu asub Karepal, ta on seal aastakümneid maalinud merd, maastikke ja muusikat. Kunstnik 
tegutseb siiamaani ja on väga tegus. Eelmisel aastal oli tal veel mitmeid näituseid, näiteks “Minu 
Tallinn” ja “Naised ja lapsed”. Kes on see siiamaani tegutsev kunstnik, kelle pilte te näete? 

 





 
Geograafia  
 
21. Küsitav vald reklaamib ennast kui Eesti läänepoolseimat, sest just selle valla territooriumil asub 
Nootamaa saar. Valla südames asuv väike põhikool, mis selle aasta jaanuaris tähistas 116. sünnipäeva, 
ületas umbes aasta tagasi uudiskünnise, kui välismaal surnud rikas vilistlane annetas koolile 114000 
dollarit. Lisaks rikastele väliseestlastele on koolil teisigi tähelepanuväärseid vilistlasi, kaasaegsetest 
staarikestest näiteks noor laulja Teele Viira. Mis vald? (Koolil ja vallal on sama nimi.) 

22. Lähenevate U.S.A. presidendivalimiste eel tõusevad huviorbiiti nn prohvetlikud osariigid 
(bellwether states), mille kohalikud valimistulemused ühtivad üleriigilistega. Tänaseks on kõige parema 
tulemuse saavutanud Nevada, mis 1912. aastast on eksinud vaid ühel korral (kokkulangemise protsent 
96%), teisel kohal on kahe eksimisega Ohio (aastast 1896, 93,1%) ning kolmandal kohal osariik, mis 
1904. aastast on eksinud kahel korral (92,6%), viimati alles 2008. aastal.  Kuni nende valimisteni oli 
kõnealune osariik  esikohal ning hiljutisele tagasilöögile vaatamata peetakse seda osariiki siiani kõige 
paremini Ameerika poliitilisi ja sotsiaalseid trende peegeldavaks osariigiks. Põhjustena tuuakse 
enamasti osariigi geograafilist ja demograafilist asendit – osariigis asub nn U.S.A.  demograafiline 
raskuskese  ja ta ühendab endas nii põhja, lõunat, kesk-läänt kui äärealasid. Mis osariik? 

23. See saar asub Atlandi ookeanis, tema suurim kõrgus on 1487 meetrit. Saare keskosas on Garanojay 
rahvuspark ja ühtlasi UNESCO maailma kultuuripärandi kaitseala. Saar on maailmas ainulaadne selle 
poolest, et siin on säilinud suurim loorberimetsa kasvuala. Saare muid osi ilmestavad suurekasvulistest 
kanarbikulistest koosnevad nõmmed. Hispaanlased koloniseerisid saare XV sajandil. Saarel 
harrastatakse vilekeelt, et suhelda omavahel pikkade vahemaade tagant. Tänapäeval kasvatatakse saarel 
banaane, tegeletakse turismi ja puhkemajandusega. Millise saarega on tegemist? 

24. Karmi kliimaga jäävööndi alad ei ole lausaliselt jää ja lumega kaetud. Ebatasase pinnamoega aladel 
ulatuvad lume ja jää alt välja paljad kaljunukid. Kaljunukkide pinnal suudavad kasvada vetikad ja 
seened, aga ka kivirikud. Kuidas kõlab nende jäävööndis levinud lumevabade kaljunukkide 
enamlevinud nimetus. Vihjeks niipalju, et nimetus tuleneb inuiti keelest? 

25. Mis veekogu? Pindala on 8372 km², suurim 
sügavus on 281 m. Kaugus Eestist on 
linnulennult umbkaudu 11800 km. Tuntud 
tehislike Urose ujuvsaarte poolest. Neid on 
umbes 42 ja need on tehtud madalikel 
kasvavast totora-pilliroost. 
 

 

 

 

 

 

 
 





 
Loodus  
 
26. See taim (näha ka piltidel) on pärit Lõuna-Aafrikast – seal on ta ka 

rahvuslill. Aga tänapäeval 
kasvatatakse seda üle maailma ka 
poti- ja lõikelillena. Lehed on 
terveservalised ja nahkjad, õied 
asetsevad suurtes tihedates 
nuttides, mida ümbritsevad eredat 
värvi kandelehed. Tema viljaks 
on pähkel. Mis taimest käib jutt? 

27. Millise piirkonna lipuga on tegemist?  
Vihjeks – ei asu Euroopa Liidu territooriumil, aga asub 
Euraasias. Sarnane on ka piirkonna keskuse lipp – 
kesksel kohal on kaamel. 

 

 

 

 

 

28. Küsime üht looma. Rahvaseas kutsuti teda ka nõmmekärbiks või palukärbiks. Ta on suhteliselt suure 
peaga. Kehapikkus on kuni umbes paarkümmend sentimeetrit. Loomad võivad olla rohekad või 
pruunikad. Mõnikord on neil seljas tumepruune või musti laike, või ka pisut valgemaid täppe. Teda ei 
tasu hoolimata tema kaunidusest kätte võtta, sest ta käitub agressiivselt ja püüab kohe pureda. Talle 
meeldivad kuivemad ja liivasemad elupaigad. Sigimisperioodi ajal elab paar ühes urus ning neid võib 
näha koos päikese käes lesimas. Ta on looduskaitse all. Mis loom? 

29. See kala on süstjas, peene nina- ja sabaosaga, 
külgedelt on ta veidi lamendunud.  Kala selg on 
sinakasroheline, küljed hõbedased-pärlmutterjad 
veidi kuldroosaka helgiga ja kõht valge.  Küsitav 
kalaliik elab ainult meres: peamiselt Atlandi 
ookeani põhjaosas ja sellega seotud meredes. 
Eestis on ta suhteliselt haruldane. Täiskasvanud 
kala on kuni 60 cm pikk ja võib kaaluda kuni 1,6 
kilogrammi. Küsitav kalaliik on  üks tähtsamaid 
püügikalu Atlandi ookeani põhjaosas, tema liha on 
rasvane ja maitsev. Mis kala?  

 
30. Mis nimega tähistatakse fenomeni, mille kohaselt inimene, kuuldes esmakordselt mingit (tüüpiliselt 
ebaharilikku) fakti, sõna, fraasi vms, kuuleb seda lühikese aja jooksul mitu korda uuesti? Seega teatavat 
liiki deja vu. Fenomeni nimetus pärineb 1986. aastast, mil keegi Minnesota lehelugeja kirjutas ajalehele, 
kuidas ta kuulis esmakordselt ühest Euroopa salaorganisatsioonist ning seejärel kohtas selle 
organisatsiooni nime ikka ja jälle. Fenomeni nimetataksegi selle organisatsiooni (grupeeringu) järgi. 





 
Looming 
 
31. Möödunud aasta lõpus tuli üks suur ja tuntud firma välja tolerantsuse kasvatamise kampaaniaga 
UNHate, mille eesmärgina nimetati soovi võidelda vihkamise kultuuri vastu ja ajada maailmast välja 
hirm teise, teistsuguse ees. Kampaaniaga kaasnenud kära oli suur, sest piltidel kujutati fototöötluse 
abiga kirglikult suudlevateks paarideks kokku pandud riigi- ja usujuhte. Mis firma end sellise 
kampaaniaga reklaamib? 

32. Järgnevalt näide ühe Eesti luuletaja loomingust. Kes on luuleridade autor? 

Ma pean jooma 
lauluke 
Põllumaa on joomas, 
Maada joovad metsad; 
Oja annab juua 
Sinimere suule; 
Päev on joomas merda, 
Kuu on joomas päeva. 
Mind mu sõber sõimab, 
Et ma tahan juua. 

33.Kuuldavasti olevat antud pildi autoriks Briti koomiksite tegija 
W.E.Hill, kes publitseerinud enda versiooni 1915.aastal. Tegelikult on 
sääraseid pilte ka varem ringi liikunud. Antud piltpostkaart pärinevat 
1888. aastast. Küsime, kuidas seda pilti 19. sajandi lõpus kutsuti? 
Sarkasm ei tee paha.  
 

34. 2011. aastal valis kunstiajakiri ArtReview selle 
Hiina kunstniku aasta kõige mõjukamaks 
kunstitegelaseks. Palju kajastamist leidis tema 
ateljee hävitamine 2011. aasta jaanuaris Shanghais, 
mille põhjuseks toodi ehitusloa puudumine. 
Aprillis vahistati ta Pekingi lennuväljal, misjärel 
teda mitu kuud süüdistust esitamata vangis hoiti, 
hiljem toodi vahistamise põhjuseks 
“majanduskuriteod”. Tema kunstiprojektidest leidis 
rohkelt kajastamist põrandainstallatsioon Tate 
Modernis, kus ta kattis põranda 100 miljoni 

keraamilise päevalilleseemnega, mille olid valmistanud ja käsitsi maalinud 1600 Hiina käsitöölist. Eesti 
keeles kõlab tema nimi üsna valusalt. Kes? 

 
35. Kuulete ühe albumi nimipala - Viive sünnipäev. Plaat ilmus 2010.aastal. Siin on ühe kriitiku 
ülevaade: „Rakvere on üks kummaline koht. Tundub, et suur osa viineripealinna inimestest vist muud ei 
teegi kui muusikat. *** teeb väga erilist hip-hopi ja ta alustab plaati nii võimukalt, et ei saa olla kedagi 
Eestis, keda see külmaks jätab. Dubstep ja väga laheda häälega räppar ning meie oma keeles. Seda on 
tõeline lust kuulata./.../ Õnneks on plaadi lõpulugu omamoodi hümn ateistidele ja see on kena punkt 
pisikesele retkele koos  ***-ga.“ Kes on see autor? 





 
Varia  
 
36.Hiljuti toimus Uus-Meremaal üks grandioossemaid arreteerimisi: relvastatud eriüksuslased lendasid 
helikopteritega kohale ja hüppasid maja hoovi. Umbes kuu aega hiljem palus arreteeritu ühel 
ajakirjanikul omaeluaset külastada ja kahjud üle vaadata – ja need olid vägevad. Tema turvatöötaja 
kommenteeris, et kasutatud jõud oli uskumatu. „oleks nad ainult küsinud, oleks me suvalise toa ukse 
neile ise avanud“. Arreteeritu oli sellest rabatud ja imestas: „Pagan võtaks, me ei ehitanud keldris 
pomme, meil ei olnud seal Lõunasaarest suuremat metamfetamiinilaborit – tavaline pereelamu,“ kaitse 
leidis, et arreteerijad üritasid operatsiooni meelega üle dramatiseerida. Kes oli see nii hirmuäratav 
tegelane? 

37. Meediasse lekkinud ja netis viiruse tempos levinud 
raadiokahekõne tulemusel sai Itaalias hiljuti väga populaarseks 
telefonihelinaks ja T-särgi kirjaks „Vada a bordo, cazzo!“ 
(eestlane oleks sama sisu väljendanud ilmselt: „Kobi pardale, 
türa!“), rääkimata paljudest muudest internetimeemidest. Mis 
sündmusega seoses? 

 

 

 

 

38. Eelmise sajandi 60ndate aastate lõpus tekkis tollastel ENSV võimumeestel probleem, kuidas hoida 
inimesi eemal Luksemburgi raadiost. Seoses sellega oli 1968. aastal umbes pool aastat eetris saade 
nimega PoBiFo Revüü. Saade tutvustas pop-, folk ja biitmuusikat. Eetris oli saada laupäeviti kella 23-24 
vahel. Sellest saatest sai hilisema Keskööprogrammi eelkäija. Küsime, kes oli selle saate saatejuht 
(sündis 1949. aastal Tartus). 
 
39. See Euroopa riigi peaminister, keda üsna sageli nimetatakse populistiks, sai teist korda võimule siis, 
kui tema partei saavutas 2010. aasta parlamendivalimistel ülekaaluka võidu ja sai parlamendis nii suure 
häälteenamuse, et see andis võimaluse hakata muutma põhiseadust. Eriti teravalt on teda Euroopas 
kritiseeritud ajakirjandusvabadust ohustavate seaduste pärast, aga palju kriitikat on saanud ka selle riigi 
uus põhiseadus, mis jõustus 2012. aasta 1. jaanuaril. Kes on see peaminister? 
 
40. 16.sajandil elas Põhja-Saksamaal ilus tütarlaps nimega Margarete von Waldeck, kes oli pärast seda, 
kui ta isa uuesti abiellus, sunnitud Brüsselisse kolima; tema ilu äratas Hispaania kuninga Felipe 
tähelepanu, mille järel tütarlaps varsti raskelt haigestus ning peagi ka suri. Inimesed kahtlustasid, et ta 
on mürgitatud, kuigi süüdlast ei osatud leida.  Paarsada aastat hiljem sündis samuti Saksamaal Maria 
Sophia Margaretha Catharina von Erthal, kelle isa samuti uue naisega abiellus ning kelle kasuema oli 
erakordselt võimukas, nii et oli üldteada tõsiasi,et tüdruku elu ei olnud mingi meelakkumine. Mõlemast 
tüdrukust kahtlustatakse, et nad on ühe väga tuntud tegelase prototüübiks. Loo lõplikul kujunemisel võis 
oluline nüanss olla muu hulgas see, et mõlemad olid pärit kaevanduspiirkonnast; kaevandustes töötasid 
enamjaolt lapsed või vähemalt õige väikest kasvu inimesed. Mis tegelase? 
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